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І. Мета та завдання Регламенту 

1.1. Мета: 
- визначення та впровадження принципів організації та проведення змагань з футболу серед аматорських 

команд Рогатинського району, прав, обов’язків івідповідальності суб’єктів футболу. 
1.2. Завдання: 

- cприяти проведенню змагань на основі вимог статутних і регламентних  документів Федерації футболу 
Рогатинського району (далі – ФФРР), ІФФФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА; 

- встановити порядок здійснення управління змаганнями; 
- визначити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку організації та проведення змагань; 
- створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для учасників змагань і глядачів. 

 
ІІ. Мета і завдання районних змагань з футболу 
2.1. Чемпіонат та першість району, розіграш Кубка та Суперкубка району з футболу проводиться з метою: 

- подальшого розвитку масового футболу в районі; 
- підвищення рівня майстерності футболістів; 
- визначення переможців та призерів чемпіонату, першості району; 
- визначення володаря Кубка району; 
- визначення володаря Суперкубка району; 
- підготовки та підвищення кваліфікації суддівського корпусу; 
- популяризація футболу серед міської та сільської молоді району; 
- організації дозвілля, активного відпочинку в районі; 
- підготовка резерву для професійних команд області та України; 
- зміцнення матеріально-спортивної бази. 

 
ІІІ. Керівництво змаганнями 
3.1. Проведення районних змагань з футболу покладається на Виконавчий комітет ФФРР. Питання, які не передбачені 
цим Регламентом, регулюються Контрольно-дисциплінарним комітетом або Виконавчим комітетом ФФРР. 
 
ІV. Учасники та умови проведення змагань 
4.1. Чемпіонат Рогатинського району з футболу сезону 2018 року проводиться за системою «весна-літо». 
4.2. У районних змаганнях з футболу прийматимуть участь 25 команд: 

- Суперліга – 12 команд (Група «А» та Група «Б» - обидві по 6 команд); 
- Перша ліга – 13 команд. 
Кількісний та персональний склад учасників чемпіонату та першості району у всіх лігах затверджує Виконавчий 

комітет ФФРР. 
4.3. Змагання в Суперлізі та Першій лізі розпочинаються 15 квітня 2018 р. згідно календаря ігор, розробленого та 
затвердженого Виконавчим комітетом ФФРР. Час початку матчів затверджується ФФРР кожної середи перед черговим 
туром. 
4.4. Матчі розпочинатимуться в такий час: весною в 13:00 та 16:00, влітку в 14:00 та 17:00. Питання змін часу початку 
матчів визначається на засіданні Виконавчого комітету ФФРР. 
4.5. До участі у змаганнях допускаються команди, які знаходяться на території Рогатинського району. Якщо якась із 
команд, що знаходиться за межами Рогатинського району, виявить бажання брати участь в чемпіонаті, першості, кубку 
та суперкубку Рогатинського району, тоді рішення про їх участь приймає Виконавчий комітет ФФРР. 
4.6.Гравці, учасники чемпіонату, першості, розіграшу Кубка та Суперкубка району з футболу сезону 2018 року мають 
статус футболіста-аматора. 
Аматором є футболіст, який не одержує винагороди, крім компенсації фактичних витрат, пов’язаних з його діяльністю в 
футболі. Допускається компенсація витрат на харчування, проїзд і розміщення під час змагань, а також на екіпірування, 
страхування і підготовку. 
4.7. Футболіст-професіонал може бути класифікований як футболіст-аматор тільки після закінчення терміну 30 (тридцяти) 
днів від припинення діяльності в статусі професіонала. Вказаний термін визначається від дати, коли футболіст брав участь в 
останньому для нього календарному матчі  як професіонал. 
4.8. Професіональні футболісти не мають права брати участь в чемпіонаті, першості, розіграшу Кубку та Суперкубку 
району з футболу сезону 2018 року. 
4.9. Футбольні команди, учасники районних змагань, можуть внести у заявку на чемпіонат,  першість та розіграш Кубка 
та Суперкубка району не більше 5-х (п’ятьох) футболістів, котрі не є вихідцями з Рогатинського району. Футболіст або 
його батьки, або дружина, які народилися чи прописані в Рогатинському районі до 1 квітня 2018 р., вважається вихідцем 
з Рогатинського району.  
4.10. Дозволяється заявляти необмежену кількість футболістів. 
4.11. Чемпіонат району в Суперлізі проводиться у два етапи. На першому етапі команди розділяються на дві групи по 6 
команд і  грають за коловою системою у два кола (на своєму полі та полі суперника). За підсумками групового етапу у 
стикових  матчах грають:  
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- перша команда групи "А" у півфіналі з 2-ю командою групи "Б", а 2-га команда групи "А" проти першої команди групи 
"Б". Переможені в цих поєдинках розіграють 3-4 місця, а переможці – 1-2 місця. Ці стикові матчі проводяться на 
нейтральному полі й складаються з одного матчу. 
- п'ята команда групи "А" з 6-ю командою групи "Б", а 6-ти команда групи "А" з 5-ю командою групи "Б". За їх підсумками 
переможці залишаться в Суперлізі, а переможені покидають найсильніший дивізіон. Ці стикові матчі проводяться вдома 
та на виїзді (перевагу свого поля мають команди, що зайняли у своїх групах 5-ті місця). 
4.12. Команди Суперліги, які посядуть підсумкові 11 та 12 місця, вибувають у Першу лігу. 
4.13. Першість району в Першій лізі проводиться за коловою системою в одне коло. Команди, що зайняли 1 та 2 місця, 
в наступному сезоні здобувають право грати в Суперлізі. 
4.14. У випадку, коли будь-яка команда Суперліги достроково припиняє виступ або буде позбавлена рішенням КДК 
ФФРР права участі у змаганнях, то вона вважатиметься у числі двох невдах чемпіонату. 
4.15. У випадку, коли будь-яка команда Першої ліги достроково припиняє виступ або буде позбавлена рішенням КДК 
ФФРР права участі у змаганнях, то вона вважатиметься у числі невдах першості. 
4.16.Умови розіграшу Кубка та Суперкубка району викладені у додатках №1 та №2 відповідно цього Регламенту. 
4.17. У ході календарних матчів чемпіонату, першості, кубка та суперкубка району дозволяється заміна 7-ми 
футболістів. 
4.18. При проведенні матчів чемпіонату, першості, кубка та суперкубка району у рапорт арбітра записують 18 
футболістів (11 основних і 7 запасних). Якщо перед матчем в рапорті арбітра гравець, який записаний серед 11 
основних гравців по певних причинах не може вийти в основі, то за зверненням представника команди до початку 
матчу, арбітр повинен навпроти даного гравця поставити відмітку «заміна», і відповідно навпроти гравця, який вийде в 
основі – «основа» та повідомити про це представника команди суперника.  
4.19. У випадку, якщо команда починає матч у неповному складі і в ході матчу з будь-яких причин на полі залишається 
менше 7-ми чоловік, то арбітр припиняє матч, а даний випадок розглядає КДК ФФРР. 
4.20. У випадку, якщо кольори форми обох команд співпадають, то на вимогу арбітра матчу команда господарів 
зобов’язана замінити форму. Якщо господарі відмовляються це зробити, тоді арбітр не розпочинає гри. Остаточне 
рішення приймає КДК ФФРР. 
4.21. Футболка гравця повинна мати номер на спині, під яким гравець внесений у рапорт арбітра. Форма воротаря за 
кольором повинна відрізнятися від форми футболістів обох команд. 
4.22. Команда-господар поля заповнює рапорт арбітра першою, не пізніше як за 30 хвилин перед початком гри, куди 
вносяться прізвища та імена футболістів, їхні номери і представляються арбітру матчу відповідні заявочні документи 
(заявочний лист та «Паспорт футболіста») на кожного гравця. 
4.23. Рапорт арбітра підписується представником або капітаном команди до початку матчу. Після закінчення матчу 
представники обох команд повинні ознайомитися з дисциплінарними санкціями щодо гравців в даному матчі та 
підписати відповідну графу в рапорті арбітра. 
4.24. Запізнення гостьової команди на зустріч чемпіонату та першості району дозволяється в межах до 15 хвилин від 
офіційного початку матчу. Час фіксує арбітр матчу. Команда-господар не має права на запізнення. В іншому випадку 
рішення приймає КДК ФФРР. У разі запізнення команди гостей, арбітр матчу фіксує це в рапорті, і при повторному 
запізненні даної команди розглядається на КДК ФФРР. 
4.25. Команди мають право на запізнення в матчах кубка та суперкубка району - до 15-ти хвилин. В іншому випадку 
рішення приймає КДК ФФРР. 
4.26. Перенесення матчу чи час початку зустрічі дозволяється тільки за згоди обох команд. В будь-яких інших випадках 
перенесення матчів забороняється. Перенесені матчі мають відбутись не пізніше, ніж за 3 (три) тури до закінчення 
змагань. 
4.27.  У випадку неможливості догравання матчу за форс-мажорних обставин (несприятливих погодних умов) рішення 
про його припинення приймає арбітр матчу. Ігровий час та причина припинення матчу повинні бути відображені у 
рапорті арбітра. Після отримання рапорту арбітра матчу ФФРР визначає час та дату догравання або передає дане 
питання на розгляд КДК ФФРР.  
4.28. Якщо час матчу, що залишився, необхідно дограти в інший день, встановлений ФФРР, тоді діють наступні 
положення: Рахунок та дисциплінарні санкції зіграної частини матчу при дограванні зберігаються. До рапорту арбітра 
«склади команд» можуть бути внесені будь-які футболісти, які фігурують в заявочних списках команд на момент 
припинення матчу, незалежно від того, чи були вони фактично в рапорті арбітра «склади команд» припиненого матчу, 
за винятком футболістів, яких було замінено або вилучено з поля під час проведення припиненого матчу, а також 
футболістів, які не приймали участь у припиненому матчі, у зв’язку з дикваліфікацією. Футболісти, які перебували на 
полі в момент зупинки матчу, не можуть бути внесені до рапорту арбітра «склади команд» як запасні футболісти при 
дограванні матчу. Будь-які санкції, застосовані перед тим, як матч було припинено, залишаються в силі на ту частину 
матчу, що залишилася. Одна жовта картка, застосована до футболіста перед тим, як матч було припинено, не 
переноситься на будь-які інші матчі, до завершення припиненого матчу. Заміна футболістів, яких було вилучено з поля 
під час припиненого матчу, не допускається, а кількість футболістів у стартовому складі залишається такою ж, якою 
вона була на момент припинення матчу. Якщо перерваний матч проводиться не до наступного календарного матчу, а 
після чергового(-их) туру(-ів) чемпіонату, першості до списку рапорту арбітра «склади команд» дозволяється вносити 
футболістів, яких було дискваліфіковано після чергового(-их) туру(-ів). Команди можуть проводити ту кількість замін, на 
яку вони ще мали право на момент припинення матчу.  
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4.29. Матч не дограється з причин: втручання в нього третіх осіб, у тому числі глядачів; недисциплінованої поведінки 
футболістів однієї чи обох команд; присутності на полі в складі однієї або обох команд менше, ніж 7 (семи) футболістів. 
Рішення з цього матчу приймає КДК ФФРР. 
4.30. Команда-господар забезпечує належний стан футбольного поля та якісними футбольними м’ячами на дану 
зустріч. 
4.31. За порядок на стадіоні та прилеглій до нього території під час проведення матчів та медичне обслуговування 
відповідає команда господарів та офіційні представники команди. 
4.32. У випадку неявки на гру команди, їй зараховується технічна поразка 0-3, а супернику – технічна перемога 3-0. 
4.33. За неявку на матч команда сплачує обов’язковий грошовий внесок  розмірі 500 грн., який ця команда повинна 
сплатити протягом 14-ти днів після рішення КДК по цьому матчу.  
4.34. Якщо команда Суперліги протягом сезону зробить дві неявки на ігри, то його подальша участь у змаганнях 
розглядається на засіданні КДК ФФРР з можливим виключенням з учасників чемпіонату.Всі результати за участю 
команди, що знялась, або її зняли згідно рішення КДК ФФРР, анулюються, якщо вона провела менше 50% матчів. Якщо 
ж команда зіграла 50% матчів і більше, то у всіх наступних матчах їй зараховують технічні поразки 0-3, а суперникам – 
технічні перемоги 3-0.  
4.35. Якщо команда Першої ліги протягом сезону зробить дві неявки на ігри, то її подальша участь у змаганнях 
розглядається на засіданні КДК ФФРР з можливим виключенням з учасників першості. Всі результати за участю 
команди, що знялась, або її зняли згідно рішення КДК ФФРР, анулюються. 
4.36. Команди, які були виключені зі змагань, у наступному сезоні можуть бути допущені до них тільки після рішення 
Виконавчого комітету ФФРР, але тільки з найнижчої ліги. 
4.37. При припиненні участі в будь-якому турнірі команда не звільняється від сплати встановлених обов’язкових 
грошових внесків, а також сплачує «ГОВ» у розмірі 2000 грн. Якщо ця команда не сплатила ці внески, тоді всі заявлені 
нею гравці не допускаються до будь-яких змагань, які проводить ФФРР, до моменту повного погашення заборгованості. 
4.38. По матчах, проведених без належної спортивної боротьби („договірних матчах”). рішення приймає КДК або інші 
уповноважені на це органи ФФРР. Підставою для розгляду є:  
  - рапорт арбітра;  

- рапорти асистентів арбітра;   
- відеоматеріали матчу;  
- оцінка КДК ФФРР. 

4.39. За  грубі порушення Статуту ФФРР, рішень Конференції, Виконкому, КДК ФФРР та даного Регламенту, команда 
може бути знята з чемпіонату, першості, розіграшу Кубка та Суперкубка району. 
4.40. Футболісти, спортивний одяг яких не відповідає Правилам гри, до матчу не допускаються. Гравці команд 
зобов’язані проводити ігри у щитках. 
4.41. Якщо команда, що виявила бажання грати на чемпіонат області, повертається через деякий час у районні 
змагання, то рішення про її участь в конкретній лізі приймає виключно Конференція. 
4.42. Команда має право перед грою, під час  та після гри сфотографувати одного, двох чи більше гравців команди-
суперника, а також протокол матчу й «Паспорт футболіста» будь-кого із гравців, заявленого на гру. 
4.43. Команда, що згідно рішення КДК ФФРР повинна сплатити обов’язковий  грошовий внесок, повинна заплатити його 
в повному обсязі не пізніше, ніж через два тижні після цього рішення КДК. Якщо після завершення цього терміну оплата 
даного грошового внесу не було, тоді ця команда позбавляється 3-х турнірних очок, а якщо знову не заплатить, тоді ще 
-3 очка і т. д. 
 
V. Арбітраж районних змагань 
5.1. Арбітраж районних змагань здійснюється арбітрами, асистентами арбітра, рекомендованими Комітетом арбітрів 
ФФРР. Списки арбітрів, асистентів арбітра затверджує Виконавчий комітет ФФРР. 
Арбітраж здійснюється у відповідності з Правилами гри, змінами і доповненнями до них, затвердженими ФІФА. 
Арбітри, асистенти арбітра ФФРР перед початком сезону 2018 року зобов’язані ознайомитись з «Кодексом етики і 
чесної гри «Чесна гра – дисципліна і повага»  
5.2. Контроль за якістю арбітражу здійснює Виконавчий комітет та Голова комітету арбітрів ФФРР. 
5.3. Призначення арбітрів на матчі районних змагань здійснюється Головою комітету арбітрів ФФРР і затверджується 
заступником голови ФФРР. 
5.4. Усі без винятку матчі Суперліги та Першої ліги, Кубка та Суперкубка району обслуговують спеціально призначені 
ФФРР арбітри в складі 3-х чоловік. 
5.5. У випадку неявки на гру бригади арбітрів (арбітра), матч обслуговують арбітри, яких команди внесли, як резервні. У 
разі їх відсутності, то найбільш кваліфіковані арбітри за взаємною домовленостю обох команд. У випадку неявки одного 
з арбітрів матч обслуговує арбітр команди гостей. У випадку неявки двох арбітрів асистенти призначаються від команди 
гостей та від команди господарів без оплати. В іншому випадку рішення по проведенню цього матчу приймає Голова 
ФФРР або Голова суддівського комітету ФФРР (допускається в телефонному режимі). 
5.6. У разі затримки по оплаті заявочного грошового внгеску команда-господар до початку матчу оплачує роботу 
суддівської бригади, призначеної ФФРР, у розмірі 550,00 грн., а також компенсовує доїзд арбітрів.  
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5.7 Арбітр обо асистент арбітра до початку матчу зобов’язаний перевірити  правильність заповнення протоколу 
командами, та звірити прізвища гравців що записані в протоколі з паспортами футболіста на наявність помилок у 
прізвищах  чи підставних гравців. 
5.8. Арбітр разом з асистентами зобов’язаний до початку гри оглянути футбольне поле, оцінити його якість за 
п’ятибальною шкалою та зробити відповідний запис у рапорті арбітра. У разі непридатності футбольного поля для 
проведення матчу, арбітр приймає рішення про його скасування.  
5.9. У випадку відсутності посвідчення у судді гостей, зустріч обслуговує суддя з посвідченням господарів поля.  
5.10. У випадку відсутності посвідчення у суддів обох команд, зустріч обслуговує суддя без посвідчення команди гостей. 
5.11.За здачу протоколів відповідають арбітри, що обслуговують зустріч. Протоколи матчів арбітри повинні здати 
протягом двох діб після закінчення зустрічі. Оплата за арбітраж проводиться тільки після своєчасної здачі протоколу 
матчу. 
5.12. При дискваліфікації арбітра на КДК ФФРР, матчі має право обслуговувати інший арбітр даної команди, що має 
посвідчення ФФРР. 
5.13.Арбітр зобов’язаний до початку матчу ретельно звірити ідентичність фотокартки у «Паспорті футболіста» з особою, 
яка виходить на футбольне поле, та номер (№) на футболці, який повинен співпадати із протоколом матчу. 
5.14. Після закінчення матчу арбітр зобов’язаний на протязі 30-ти хвилин оформити рапорт арбітра та телефоном 
повідомити Виконавчий комітет ФФРР про результат зустрічі і порушення, якщо останні мали місце. 
5.15. У випадку несвоєчасної подачі рапорта арбітра, або у випадку, коли арбітр не внесе до рапорта арбітра 
попередження чи вилучення, порушення громадського порядку та інших негативних проявів, що мали місце у даному 
матчі, дії арбітра розглядатиме Комітет арбітрів та КДК ФФРР. 
5.16. У випадку подачі протесту або інциденту, що мав місце до, під час та після гри, арбітр зобов’язаний терміново 
представити письмовий рапорт в ФФРР і обов’язково бути присутнім на засіданні КДК ФФРР, яке проводиться по цьому 
інциденту. 
5.17. У разі не виконання вимог Регламенту, Правил гри, арбітр може прийняти рішення про припинення (відміну) гри. 
 
VІ. Відповідальність футболістів, тренерів, 
керівників футбольних команд та інших учасників районних змагань 
6.1. Керівники футбольних команд, тренери, футболісти та інші учасники районних змагань з футболу зобов’язані 
неухильно виконувати усі вимоги Правил гри та даного Регламенту. 
6.2. Футбольні команди несуть відповідальність за поведінку своїх футболістів, офіційних осіб, глядачів, а також будь-
якої іншої особи, яка виконує поставлені завдання на матчі від імені футбольної команди. 
6.3. Приймаюча футбольна команда несе повну відповідальність за громадський порядок на стадіоні до, під час, та 
після матчу. 
6.4. Керівники футбольних команд не мають права втручатися в дії арбітрів. 
6.5. У разі недисциплінованої поведінки футболістів однієї з команд або її представників, за рішенням арбітра матч 
може бути припинений. Даний випадок розглядає КДК ФФРР. 
6.6. Футболісти, спортивний одяг яких не відповідає Правилам гри, до матчу не допускаються.  
6.7. Обидві команди повинні обов’язково мати на матчі медичну аптечку, а за порядком під час гри повинен стежити 
голова сільської ради або офіційний представник господарів. 
6.8. Дисциплінарні проступки керівників футбольних команд, тренерів, футболістів та інших учасників районних змагань, 
а також випадки безпорядків на стадіонах (футбольних полях) серед глядачів розглядаються КДК ФФРР. 
6.9. До керівників футбольних команд, тренерів, футболістів, арбітрів можуть бути застосовані дисциплінарні санкції та 
інші заходи впливу у разі порушення ними Правил гри та даного Регламенту. 
6.10. Керівники футбольних команд, тренери ведуть ретельний облік дисциплінарних санкцій (попередження, 
вилучення) своїх футболістів і несуть за це повну відповідальність. 
6.11. Дисциплінарні санкції у вигляді попередження, які отримали футболісти в іграх чемпіонату та першості району, 
враховуються  в іграх розіграшу Кубка та Суперкубка району і навпаки.  
Дисциплінарні санкції у вигляді вилучення, які отримали футболісти у іграх чемпіонату, першості району враховуються в 
іграх Кубку та Суперкубку району і навпаки.  
6.12. При переході футболіста з команди в команду (незалежно від ліги) його дисциплінарні санкції (попередження, 
вилучення) не анульовуються.. 
6.13. Після закінчення футбольного сезону дискваліфікація на наступний сезон розповсюджується лише на  вилучених з 
поля футболістів, а попередження, які були отримані футболістами, анульовуються. 
6.14. У випадку відзаявки футболіста з команди її керівництво зобов’язане у 7-денний термін здати «Паспорт 
футболіста» у ФФРР. 
6.15. Дії гравців, які не брали участі у грі, але допустили образливі проступки щодо арбітрів, офіційних осіб ФФРР 
розглядаються на засіданні КДК ФФРР. 
6.16. Футбольна команда зобов’язана виконати рішення КДК ФФРР у визначений термін. У випадку невиконання 
рішення КДК, команда не допускається до наступних ігор, а питання про її участь в змаганнях вирішується на засіданні 
Виконавчого комітету ФФРР. 
6.17. Якщо матч було припинено через недисципліновану поведінку футболістів, або через  те, що у складі однієї з 
команд залишилось менше 7-ми гравців, то в силі залишається результат, який був у матчі на час його припинення. За 
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нічийного результату ”винуватцеві” зараховується технічна поразка (0:3). Якщо гра не закінчилася з вини обох команд, 
то обом командам зараховується технічна поразка з рахунком (0:3), турнірні очки командам не нараховуються.  
6.18. Якщо на вимогу арбітра матчу або представника команди перевірити особистість гравця команди суперника 
останній відповідає відмовою, то команді, за яку виступав даний гравець зараховується технічна поразка (0:3), а 
суперникам технічна перемога (3:0). 
6.19. При виявленні підкупу команди суперника, командам зараховується технічна поразка (0:3) та на команди 
накладається грошовий обов’язковий внесок згідно рішення КДК ФФРР. Особи, які безпосередньо займались цими 
протиправними діями, відсторонюються від діяльності, що пов’язана з футболом,  терміном на 1 рік.  
При повторному виявленні таких ганебних явищ команди позбавляються права участі в районних змаганнях з футболу, 
а особи, що безпосередньо вчинили ці дії, безстроково позбавляються права займатись діяльністю, пов’язаною з 
футболом.     
6.20. При виявленні факту підкупу бригади арбітрів, команди позбавляються 3-х (трьох) очок, а арбітри несуть 
відповідальність згідно Дисциплінарного Кодексу  комітету арбітрів ФФРР. 
6.21.При повторному виявленні таких порушень, арбітри, що вчинили такі ганебні поступки безстроково позбавляються 
права займатися арбітражем і будь-якими видами діяльності, що пов’язані з футболом, а справа, що пов’язана з їхньою 
корупційною діяльністю, передається в правоохоронні органи для їх розгляду згідно чинного законодавства України.      
 
VІІ. Протести 
7.1. Представник команди зобов’язаний негайно після закінчення гри попередити арбітра матчу про подання протесту, 
що фіксується арбітром у протоколі матчу. 
7.2. Протести розглядаються КДК ФФРР після оплати грошового обов’язкового внеску у розмірі 200,00 (двіст) грн. Якщо 
протест задоволений, то 75% грошового обов’язкового внеску повертається команді, яка подавала протест. Неоплачені 
протести не розглядаються. 
7.3. Протести, рапорти про незакінчену зустріч, подаються в ФФРР протягом 48 год. після закінчення зустрічі. 
7.4. Протести, рапорти розглядаються на засідані КДК ФФРР у присутності арбітра зустрічі і двох представників команд. 
У випадку відсутності тих чи інших осіб, КДК виносить рішення на основі свідчень присутніх осіб та наявних матеріалів. 
7.5. У випадку, якщо команда після подачі протесту не згідна із рішенням КДК ФФРР, вона може оскаржити це рішення в 
Апеляційному комітеті, зробивши для цього грошовий внесок у розмірі 500,00 (пятсот) гривень. Апеляційний комітет має 
прийняти рішення на протязі 10-ти днів. Якщо апеляція задоволена, то 75% грошового обов’язкового внеску 
повертається команді, яка подавала апеляція. Неоплачені апеляції не розглядаються. 
7.5. Засідання КДК ФФРР відбувається щосереди об 15:00 за такою адресою:  м. Рогатин, вул. Угрина-Безгрішного, 4.  
7.6. Протести не подаються на суддівські рішення (призначення або не призначення 11-тиметрових ударів, штрафних 
чи вільних ударів, аутів, положення поза грою, взяття воріт, попередження та вилучення гравців). 
7.7. КДК ФФРР виносить рішення по будь-яких проявах порушення правил гри, суддівства, неспортивної поведінки та 
порушення порядку на наступному після інциденту засіданні. 
7.8. В разі відсутності потрібної кількості членів КДК ФФРР чи необхідності підтверджуючих матеріалів, рішення може 
бути винесене на наступному засіданні, але не пізніше.  
 
VІІІ. Місця проведення змагань 
8.1. Проведення матчів чемпіонату, першості, розіграшу Кубка та Суперкубка району на футбольних полях без 
трав’яного покриття (гаревих, гумових, і т.п.) не дозволяється. 
8.2. Якщо стадіон (футбольне поле) дискваліфіковане за порушення громадського порядку на ньому до, під час та після 
матчу, то команда, яка проводить на цьому стадіоні (футбольному полі) домашні матчі, проводитиме їх на 
нейтральному полі. Ця команда повинна повідомити федерацію про місце проведення наступної домашньої гри не 
пізніше, ніж за 24 год. після рішення КДК ФФУ про дискваліфікацію. Якщо стадіон (футбольне поле) дискваліфіковане на 
2 або більше матчів, тоді про місце проведення другого та наступних матчів на нейтральному полі ця команда 
повідомляє федерацію не пізніше середи 12:00 перед кожним із матчів. 
8.3. Недоліки, які будуть відображені в рапорті арбітра та рапорті інспектора щодо організації проведення матчу, будуть 
розглянуті на засіданні КДК ФФРР. 
8.4. У випадку, коли футбольне поле не відповідає встановленим вимогам Правил гри (не рівне, пошкоджене, не 
прибране від бурянів, коров’ячого посліду та наривів кротів, не скошене, 50% залито водою, відсутність сіток на воротах 
і т.п.) і господарі поля відмовляються або не можуть усунути недоліки, то арбітр виносить рішення про можливість або 
неможливість проводити матч на цьому полі. Остаточне рішення щодо результату матчу приймає КДК ФФРР на підставі 
рапорту арбітра. 
8.5. У разі повторної неготовності поля до гри ця команда проводить свій наступний домашній матч на виїзді. 
8.5. Керівники футбольних команд зобов’язані забезпечити громадський порядок на стадіоні до, під час та після матчу. 
Вони несуть повну відповідальність за безпеку команди гостей з моменту появи її на стадіоні і до їх виїзду з території 
стадіону. 
8.6. Команда господарів несе відповідальність за безпеку арбітрів з часу їх прибуття і до від’їзду з міста, селища, села. 
 
ІХ. Порядок оформлення заявочної документації 
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9.1. Футболіст, який бажає брати участь у змаганнях ФФРР як футболіст-аматор, повинен бути зареєстрований та 
заявлений ФФРР. 
9.2. Тільки зареєстровані в Єдиній інформаційній базі ФФУ футболісти можуть приймати участь у чемпіонаті, першості, 
розіграшу Кубку та Суперкубку району з футболу сезону 2018 року. 
9.3. Реєстрація футболіста полягає у видачі „Паспорта футболіста”. Заявлений гравець або представник команди, за 
яку він заявлений, може отримати «Паспорт футболіста» лише за умови надання представнику ФФРР оригіналу 
паспорта громадянина України чи іншої держави. Гравець має право брати участь в матчі лише за наявності «Паспорта 
футболіста». Гравець, котрий ще не має паспорта громадянина України, при заявці та отриманні «Паспорта 
футболіста» надає Свідоцтво про народження. 
9.4. Керівники футбольних команд, які  братимуть участь в чемпіонаті, першості, розіграші Кубка та Суперкубка району з 
футболу зобов’язані представити у Виконавчий комітет ФФРР такі документи: 

- заявочний аркуш (встановленого зразка, набраний на ПК і роздрукований) з підписом представника команди 
для гравців, котрі до початку змагань ще не внесені в Єдину інформаційну базу ФФУ; 

- заявку у друкованому вигляді (встановленого зразка), завірений підписом керівника (сільського, селищного чи 
міського голови), представника команди та лікаря (підпис та печатка лікаря обов’язкові), у якому мають бути вписані 
резервні (-ний) арбітри та офіційна електронна адреса команди;  

- оплата готівкою обов’язкового грошового обов’язкового внеску 500,00 грн.(п’ятсот)  при подачі заявки, або 
копію платіжного доручення про сплату цього внеску на розрахунковий рахунок ФФРР.  
9.5. При заявці на кожного гравця мають бути ориґінали і копії потрібних документів. Згідно заявочного аркуша 
перевіряються дані гравця на доказ того, що він є «вихідцем з Рогатинського району» (копії завіряються представником 
ФФРР і зберігаються у документаціїї ФФРР):  

- народження в Рогатинському р-ні. 
- прописка в Рогатинському р-ні (до 1 квітня 2018 р.). Якщо під час змагань гравець змінює місце прописки 

(виписується з Рогатинського району), він автоматично набуває статусу не вихідця з Рогатинського району. 
- один або обоє з батьків або дружина народжені чи прописані в Рогатиському районі (повинні бути оригінал 

паспорта одного або обох батьків чи дружини і оригінал свідоцтва про народження футболіста). 
За відсутності вищезазначених даних гравець вважатиметься «не вихідцем з Рогатинського району». 
9.6. Для юнаків, яким виповнилось 16 років, необхідно представити оригінал паспорта громадянина України; 
9.7. Для юнаків, яким ще не виповнилось 16-ти років або які ще не оформили паспорт громадянина України, необхідно 
представити: 

- оригінали і копії свідоцтва про народження; 
- довідку від батьків, що не забороняють брати участь в змаганнях, що проводяться під егідою ФФРР; 
- довідку від лікаря, що юнак за станом здоров’я може виступати у змаганнях з футболу за старшу вікову групу. 

9.8. Оформлення заявочних документів футбольних команд проводиться згідно графіку заявочної кампанії, 
затвердженого Виконавчим комітетом ФФРР. Порушення футбольним командою графіку заявочної кампанії 
розглядається КДК ФФРР. 
9.9. При поданні заявки на сезон за кожного футболіста, що «не є вихідцем з Рогатинського району», команда платить 
грошовий обов’язковий внесок у розмірі по 100,00 ( сто) гривень на розвиток футболу в Рогатинському районі. 
9.10. У випадку, якщо на початок змагань гравець, який є «вихідцем з Рогатинського району», не може надати 
підтверджуючих документів, то він вважається «не вихідцем Рогатинського району» і команда сплачує за нього 
грошовий обов’язковий внесок 100,00 грн. при заявці. Але якщо в ході змагань він надасть підтверджуючі документи, що 
він є «вихідцем з Рогатинського району», тоді ці кошти у розмірі 100,00 грн. команді повертаються. 
9.11. Гравці, заявочна документація яких не відповідає вищевказаним вимогам, до участі у змаганнях не допускаються. 
9.12. Команди, які не виконуватимуть вищевказані вимоги у повному обсязі, до заявки допускатися не будуть. 
9.13. Відповідальність за невірні дані в заявочних листах і аркушах несуть тренери і керівники футбольних команд, які 
підписали та завірили заявочні листи і аркуші. 
9.14. При проведенні чемпіонату, першості, розіграшу Кубку та Суперкубку району з футболу сезону 2018 року 
встановлений такий реєстраційний період для футболістів: 
20 березня – 30 квітня 2018 року. 
В інші строки заявка та переходи футболістів не дозволяється. 
9.15. У період з 1 липня поточного року по 30 червня наступного року футболіст може бути зареєстрований 
щонайбільше у трьох командах. Протягом цього періоду футболіст має право виступати в офіційних змаганнях тільки за 
дві команди. 
9.16. Футболіст має право на перехід до будь-якого іншої команди, який знаходиться на території України. 
9.17. Перехід футболіста можливий у випадку подання ним особистої письмової заяви про таке бажання до ФФРР та 
керівництва попередньої команди. 
9.18. У випадку існування за футболістом матеріальної заборгованості попередня команда має надати ФФРР 
відповідного листа на протязі двох днів після отримання заяви від футболіста. 
9.19. Якщо на протязі двох днів від подання футболістом заяви до ФФРР від керівництва попередньої команди не 
надходить лист з вимогою ліквідації майнової заборгованості гравця, гравець може бути зареєстрований за нову 
команду. 
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9.20. Заявка на участь у змаганнях футболістів, які не мають громадянства України, дозволяється за наявності 
міжнародного трансферного сертифікату. 
9.21. Заявка на участь у змаганнях футболістів – громадян України, які були зареєстровані в командах інших країн, 
дозволяється за наявності міжнародного трансферного сертифікату. 
9.22. «Паспорт футболіста» під час сезону є власністю футбольної команди.  
9.23. При переході футболіста з футбольної команди в іншу футбольну команду, «Паспорт футболіста» необхідно здати 
у Виконавчий комітет ФФРР. 
9.24. За кожну дозаявку футболіста після встановленої кінцевої дати заявки команд вноситься грошовий обов’язковий 
внесок у розмірі 20 (двадцяти) гривень.  
9.25. При втраті «Паспорта футболіста» команда сплачує грошовий обов’язковий внесок в розмірі 20 (двадцять) гривень 
для виготовлення нового «Паспорта футболіста». 
 
Х. Визначення місць у турнірній таблиці 
10.1. За перемогу команді нараховується 3 очки, нічию - 1 очко, поразку -  0 очок. 
10.2. За технічний виграш команді нараховується 3 очки з різницею 3-0, за технічну поразку – 0 очок з різницею 0-3. 
10.3. Переможець визначається за більшою кількістю набраних очок. 
10.4. У випадку рівності очок у двох і більше команд Суперліги переможець визначається: 

- по зустрічах між ними, враховуються набрані очки; 
- за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів в іграх між ними; 
- за більшою кількістю забитих м’ячів в іграх між ними; 
- за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів у всіх іграх; 
- за більшою кількістю забитих м’ячів у всіх іграх; 
- за більшою кількістю перемог у всіх іграх; 
- за вищим місцем у попередньому чемпіонаті. 

10.5. Якщо основний час стикового матчу закінчується внічию, тоді призначається додатковий час - два тайми по 15 
хвилин. 
10.6. Якщо і додатковий час стикового матчу закінчується внічию, тоді призначається серія 11-метрових ударів. 
10.7. У випадку рівності очок у двох і більше команд Першої ліги переможець визначається: 

- за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів в усіх іграх; 
- за більшою кількістю забитих м’ячів в усіх іграх; 
- за більшою кількістю перемог у всіх іграх; 
- по зустрічах між ними, враховуються набрані очки; 
- за кращою різницею забитих та пропущених м’ячів в іграх між ними; 
- за більшою кількістю забитих м’ячів в іграх між ними; 
- за вищим місцем у попередньому чемпіонаті. 

 
ХІ. Нагородження 
11.1. Команді, яка зайняла перше місце у чемпіонаті району, присвоюється звання ”Чемпіон Рогатинського району з 
футболу сезону 2018 р.” Команда нагороджується медалями та дипломом ФФРР. 
11.2. Команди, які зайняли 2-ге та 3-тє місце у чемпіонаті району, стають „срібними” та „бронзовими” призерами 
чемпіонату Рогатинського району з футболу. Команди нагороджуються дипломами та медалями ФФРР.  
11.3. Команди, які зайняли 1-ше, 2-ге та 3-тє місце у Першій лізі першості району, нагороджуються дипломами та 
медалями ФФРР.  
11.4. Футбольній команді, яка перемогла у розіграші Кубка району з футболу, присвоюється звання „Володар Кубка 
Рогатинського району з футболу сезону 2018 р.”. Футбольна команда нагороджується  Кубком, медалями та дипломом 
ФФРР.  
11.5. Команда-фіналіст Кубка району нагороджується дипломом ФФРР.  
11.6. Арбітр та асистенти арбітра, які обслуговували фінальний матч розіграшу Кубка району, нагороджуються 
пам’ятними подяками ФФРР. 
11.7. За підсумками календарного року Виконавчий комітет ФФ відзначає кращого бомбардира. Він нагороджуються 
грамотою статуеткою ФФРР. 
11.8. До нагородження можуть бути залучені спонсорські та благодійні кошти у будь-якій формі. 
 
ХІІ. Фінансові витрати 
12.1. Для покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням змагань Виконком ФФРР затверджує розмір 
обов’язкового грошового внеску для команд учасників чемпіонату, першості, розіграшу Кубка та Суперкубка району з 
футболу. 
12.2. Футбольні команди, які не перерахували обов’язкові грошові внески та мають не сплатили борги за попередні 
роки, до змагань не допускаються. 
12.3. За рахунок обов’язкових грошових внесків проводяться: 

 - Конференції, засідання Виконавчого комітету,  постійних комітетів ФФРР; 
- підготовка та проведення чемпіонату, першості, розіграшу Кубка та Суперкубка району з футболу; 
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- виготовлення та придбання нагородної, сувенірної атрибутики (кубки, медалі, вимпели, грамоти, значки, 
афіші, пам’ятні призи); 

- покриття інших витрат, затверджених Виконавчим комітетом ФФРР. 
12.4. Оплата арбітражу та інспектування ігор чемпіонату, першості, розіграшу Кубка та Суперкубка району з футболу 
здійснюється згідно постанови Виконавчого комітету ФФРР.  
12.5 У випадку, якщо календарна гра не відбулася з вини однієї з команд, оплата арбітражу та інспектування 
здійснюється як за виконану роботу, за умови, що бригада арбітрів та інспектор прибули на місце проведення матчу. 
12.6. Витрати, пов’язані з участю команд у чемпіонаті, першості, розіграшу Кубка та Суперкубка району з футболу 
(проїзд в обидві сторони, добові, харчування, розміщення і т.п.) здійснюються за рахунок відряджуючих організацій. 
 
ІІІ. Заключні положення 
13.1. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядає і затверджує Виконавчий комітет ФФРР.  
13.2. Усі Додатки до цього Регламенту є його невід’ємною частиною.  
13.3. Перегляд спортивних підсумків чемпіонату, першості, розіграшу Кубка та Суперкубка району з футболу сезону 
2018 року із будь-яких причин після затвердження їх Виконавчим комітетом ФФРР не допускається.  
13.4. Питання, що не врегульовані цим Регламентом, розглядає та затверджує Виконавчий комітет ФФРР на основі 
чинного законодавства України, вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ та ІФФФ.  
13.5. Регламент набуває чинності з моменту затвердження Виконавчим комітетом ФФРР та діє до моменту 
затвердження Виконавчим комітетом ФФРР нового Регламенту. 



 

11 
 

ДОДАТОК №1 
Регламент про проведення розіграшу Кубка району сезону 2018 р. 

 
1. ФФРР розглядає розіграш Кубка району як одне з основних змагань, тому команди Суперліги та Першої ліги 
зобов'язані приймати участь у ньому. 
2. Змагання проводяться за олімпійською системою згідно загального жеребкування з подальшою сіткою усіх можливих 
зустрічей. 
3. Усі поєдинки проводяться з однієї зустрічі у два тайми по 45 хвилин на нейтральному полі. 
4. У всіх матчах на стадії до чвертьфіналу влкючно у випадку нічийного результату в основний час призначається серія 
11-ти метрових ударів. 
5. У півфінальних та фінальному поєдинках у випадку нічийного результату в основний час призначається додатковий 
час (два тайми по 15 хв). Якщо вони не визначають переможця, то призначається серія 11-ти метрових ударів. 
6. Ігри проводяться на полях, визначених ФФРР. 
7. Усі матчі розіграшу Кубка обслуговують суддівські бригади, призначені ФФРР. 
8. Запізнення команд на кубкові матчі дозволяється у межах до 15-ти хвилин. В інших випадках рішення приймає КДК 
ФФРР. 
9. У випадку невиїзду команди на кубкову гру, вона знімається із подальших змагань, їй зараховується технічна поразка 
з рахунокм 0-3, а також накладається штраф у розмірі 500 грн. Її суперник автоматично проходить у наступний раунд 
розіграшу. 
10. У випадку подання протесту представник команди зобов'язаний негайно після закінчення гри попередити арбітра 
матчу про подання протесту, що фіксується у протоколі матчу. 
11. Протести розглядаються КДК після оплати грошового обов’язкового внеску у розмірі 200 грн. Якщо протест 
задоволений, то 75% грошового обов’язкового внеску повертається команді, яка подавала протест. Неоплачені 
протести не розглядаються. 
12. Протести, рапорти про незакінчену зустріч, подаються у ФФРР протягом 48 год. після закінчення зустрічі. 
13. У випадку, якщо матч розіграшу Кубка району не відбувся з вини однієї з команд, оплата арбітражу та інспектування 
здійснюється як за виконану роботу за умови, що бригада арбітрів прибула на місце проведення матчу. 
14. ФФРР залишає за собою право на відрядження представника федерації на будь-які матчі Кубка району. 
17. Витрати, пов'язані з виїздом команд на матчі Кубка, несуть відряджуючі організації. 
18. Витрати, пов'язані з організацією змагань, виносяться за рахунок ФФРР. 
19. Команди зобов’язані взяти участь у церемоніях вікриття фінального матчу та нагородженні. У разі відмови, до 
команди застосовуються дисциплінарні санкції у розмірі 500 гривень.  
20. Команда-переможець нагороджується кубком, дипломом, а учасники - грамотами. 
21. Команда-фіналіст нагороджується дипломом. 
22. До нагородження можуть бути залучені спонсорські та благодійні кошти у будь-якій формі. 
23. Ситуації, що не передбачені цим Регламентом, регулюються Регламентом чемпіонату, першості, розіграшу кубка та 
суперкубка району з футболу сезону 2018 року. 
24. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядає і затверджує Виконавчий комітет ФФРР. 
 
 
 
 

Виконавчий комітет ФФРР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

ДОДАТОК № 2 
Регламент про розіграш  Суперкубка Рогатинського району з футболу сезону 2018 року 

 
 

1. Суперкубок Рогатинського району розігрується між чемпіоном та володарем Кубка Рогатинського району. 
2. У випадку, коли чемпіоном та володарем Кубка району стала одна й та ж команда, матч за Суперкубок району 
проводиться між чемпіоном і фіналістом Кубка району. 
3. Матч за Суперкубок організовує і проводить Виконавчий комітет ФФРР. 
4. Участь у матчі за Суперкубок обов’язкова для чемпіона та володаря Кубка району. 
5. Матч проводиться на нейтральному полі. Дату, місце та час його проведення визначає Виконком ФФРР. 
6. У разі відмови від участі у матчі за Суперкубок, футбольна команда зобов’язана у 14-денний термін сплатити ФФРР 
грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500 (п’ятсот) гривень. 
7. Команда-господар поля визначається за допомогою жереба, який тягне офіційна особа чемпіона. 
8. Арбітрів матчу призначає Комітет арбітрів ФФРР. Призначення затверджуються заступником голови ФФРР. 
9. У кожному матчі розіграшу Суперкубка району у рапорт арбітра вноситься 18 футболістів (11 основних, 7 запасних). 
Дозволяється заміна 7-ми гравців. 
10. Дисциплінарні санкції у вигляді попередження та/або вилучення, які отримали футболісти у іграх чемпіонату, 
першості, розиграшу Кубка районувраховуються в матчі за Суперкубок району та навпаки. 
11. Футболісти, у яких не закінчився термін дискваліфікації, до матчу за Суперкубок не допускаються. 
12. Якщо основний час матчу закінчився внічию, володар Суперкубка визначається за допомогою серії 11-метрових 
ударів. 
13. Команди зобов’язані взяти участь у церемоніях вікриття матчу та нагородження. У разі відмови, до команди 
застосовуються дисциплінарні санкції у розмірі 500 грн. 
14. Команді, яка перемогла у матчі за Суперкубок району з футболу, присвоюється звання „Володар Суперкубка 
Рогатинського району з футболу”. 
15. Команда-володар Суперкубка нагороджується Кубком та дипломом ФФРР.  
17. Команда, яка зазнала поразки у матчі за Суперкубок  району, нагороджується дипломом ФФРР.  
18. До нагородження можуть бути залучені спонсорські та благодійні кошти у будь-якій формі. 
19. Арбітр та асистенти арбітра, які обслуговували матч за Суперкубок району, нагороджуються подяками ФФРР. 
20. Ситуації, що не передбачені цим Регламентом, регулюються Регламентом чемпіонату, першості, розіграшу кубка та 
суперкубка району з футболу сезону 2018 року. 
21. Зміни та доповнення до цього Регламенту розглядає та затверджує Виконавчий комітет ФФРР. 
 
 

Виконавчий комітет ФФРР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

 

ДОДАТОК №3 
Дисциплінарний кодекс ФФРР 

Перелік дисциплінарних санкцій, що 
застосовуються КДК ФФРР 

 
Усі футбольні колективи, які беруть участь в районних змаганнях з футболу, зобов’язані виконувати всі вимоги 

даного Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організацію, повагу до суперників та глядачів. 
Представники команд несуть відповідальність за поведінку своєї команди і не мають права втручатися у дії 

арбітрів. 
У випадку недисциплінованої поведінки футболістів, представників чи уболівальників однієї з команд за рішенням 
арбітра матч може бути припинено. 

Приймаюча команда несе відповідальність за громадський порядок і безпеку до, під час та після матчу на 
стадіоні та прилеглій до нього території. 

За невиконання вимог Регламенту районних змагань, рішень керівних органів ФФРР до футбольних колективів 
застосовуються дисциплінарні санкції. 
 І. Стосовно команд: 

- попередження; 
- суворе попередження; 
- грошовий обов’язковий внесок; 
- анулювання результату матчу; 
- проведення матчу на нейтральному полі; 
- дискваліфікація стадіону; 
- позбавлення 3 (трьох) очок в турнірній таблиці чемпіонату, першості району; 
- виключення із складу учасників районних змагань. 

       Вказані  дисциплінарні санкції застосовуються: 
- за неявку на матч чемпіонату, першості, розіграшу кубка та суперкубка району – грошовий обов’язковий 

внесок у розмірі 500 грн., і технічна поразка - (0:3); 
- за запізнення на матч чемпіонату, першості та розіграшу кубка та суперкубка району –технічна поразка - 

(0:3); 
- за відмову продовжити матч або самовільний вихід команди з поля - грошовий обов’язковий внесок у 

розмірі 500 грн. і технічна поразка – (0:3); 
- за незабезпечення безпеки команди гостей, бригади арбітрів, громадського порядку та безпеки на стадіоні 

(футбольному полі) до, під час та після матчу -  грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500 грн.; 
- за участь у матчі чемпіонату або першості, кубка та суперкубка району «підставного» футболіста - 

грошовий обов’язковий внесок 1000 грн. і технічна поразка - (0:3), а також покарання у вигляді позбавлення 
10 турнірних очок і вилучення «Паспорта футболіста», під яким грав підставний гравець; 

- за відмову взяти участь у фінальному матчі Кубка району та Суперкубка району - грошовий обов’язковий 
внесок у розмірі 500 грн. і технічна поразка - (0:3); 

- за надання ФФРР фіктивних документів з оплати заявочного внеску та грошового обов’язкового внеску - 
грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500 грн.; 

- за систематичне невиконання рішень керівних органів ФФРР (несплата заявочного внеску та штрафів) 
команда карається штрафом у розмірі -3 очка, за повторне невиконання – ще -3 очка і т. д. 

- за умови припинення участі в чемпіонаті або першості району команда сплачує «ГОВ» 2000 грн.   
- при виявленні підкупу команди суперника, командам зараховується технічна поразка - (–:–) та на команди 

накладається "ГОВ" по 3000 грн.; 
- при виявленні факту підкупу бригади арбітрів, спостерігача арбітражу (делегата) команда позбавляється 3-

х очок та на неї накладається "ГОВ" 3000 грн.; 
- якщо команда прибула на матч в неповному складі і матч було припинено через те, що в команді на полі 

залишилось менше 7-ми футболістів - "ГОВ" 1000 грн. і технічна поразка - (0:3). Якщо у матчі на момент 
припинення рахунок був з різницею у 3 і більше м’ячів, то в силі залишається цей результат. 

ІІ. Стосовно представників команд: 
- попередження; 
- суворе попередження; 
- грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500 грн.; 
- усунення від виконання службових функцій на певну кількість ігор, певний період часу або безстроково. 

             Вказані  дисциплінарні санкції застосовуються: 
- за грубий випад, неетичну, некоректну поведінку, вислови на адресу ФФРР та її офіційних представників;  
- за грубі, неетичні випади на адресу арбітрів до, під час та після матчу; 
- за відмову продовжити матч, самовільний вихід команди з поля; 
- за ухилення від виконання вимог Регламенту, рішень Конференції, Виконкому, КДК та АК ІФФФ. 
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III. Стосовно стадіонів та футбольних полів, на яких проводяться матчі чемпіонату, першості та розіграшу 
Кубка та Суперкубка району з футболу: 

- попередження; 
- суворе  попередження; 
- грошовий обов’язковий внесок; 
- умовна дискваліфікація стадіону (футбольного поля) на певну кількість матчів або певний період часу; 
- проведення матчу без глядачів; 
- дискваліфікація стадіону (футбольного поля) на певну кількість матчів або певний період часу. 

            Вказані дисциплінарні санкції застосовуються: 
- за незабезпечення порядку на стадіоні (футбольному полі) до, під час та після матчу; 
- за незабезпечення вимог Регламенту районних змагань з футболу. 

ІV. Стосовно футболістів команд: 
               Дискваліфікація за проступки, які були допущені під час проведення матчів чемпіонату, першості, 
кубка чи суперкубка району: 

- за перші 4 (чотири) «жовті» картки, отримані у матчах чемпіонату, першості, кубка та суперкубка району – 1 
гра; 

- за кожні наступні отримані 4 (чотири) «жовті» картки, отримані у матчах чемпіонату, першості, кубка та 
суперкубка району – дискваліфікація збільшується на 1 гру; 

- дві «жовті» картки, отримані в одному матчі, є вилученням, тому до накопичення не враховується жодна із 
них; 

- за повторне порушення після отримання попередження в одній грі (друга «жовта» картка) – 1 гра; 
- за «фол останньої надії» - 1 гра; 
- за грубу гру з ризиком нанесення травми супернику – до 5 ігор; 
- за нецензурні вирази та образливі жести на адресу партнера, суперника, арбітрів, офіційних осіб та 

глядачів – до 5 ігор; 
- за удар суперника, партнера по команді – до 10 ігор; 
- за грубу гру з нанесенням важкої травми – до 10 ігор; 
- за бійку на стадіоні (футбольному полі) під час або після гри – до 10 ігор; 
- за напад на арбітра, асистентів арбітра, офіційних осіб – до 10 ігор; 
- вилучений з поля футболіст автоматично дискваліфікується на 1 гру до рішення КДК ФФРР; 
- гравець, який вилучений з поля, не має права приймати участь у змаганнях до рішення КДК ФФРР, який 

виносить покарання щодо кількості пропущених матчів (дискваліфікація футболіста); 
- футболіст, який має дискваліфікацію, може перейти за іншу команду, але не має права грати до закінчення 

терміну дискваліфікації; 
- штрафні санкції щодо команд чи окремих футболістів (незалежно від того, за яку команду він виступав), 

одержані в кубку та суперкубку району, продовжуються в чемпіонаті та першості району і навпаки. 
     Жовті та червоні картки, отримані у матчі, за який згодом одній із команд зараховується технічна поразка, не 
скасовуються.  
Перерваний з будь-якої причини матч враховується у кількість матчів, які футболіст повинен пропустити у зв’язку з 
відстороненням. 
Якщо матч не відбувся з вини команди суперника, то дана гра зараховується до терміну дискваліфікації гравця. • 
Якщо матч не відбувся з вини команди, гравець якої був дискваліфікований, то гра не зараховується до терміну 
дискваліфікації. • 
У випадку коли футболіст, який внаслідок дисциплінарних санкцій не відбув дискваліфікацію, а приймав участь у матчі 
(матчах), то даний матч (матчі) не зараховується до терміну його дискваліфікації.  
• КДК ІФФФ має право анулювати дисциплінарні санкції (попередження, вилучення) у випадку, коли арбітр матчу 
прийняв помилкове рішення про винесення попередження або вилучення гравця. 
            

Дискваліфікація на певний термін: 
- за погрозу помсти, спробу фізичного впливу на футболістів, арбітрів чи офіційних осіб ФФРР – 

визначається на засіданні КДК чи Виконавчого комітету ФФРР; 
- за участь гравця одночасно в змаганнях Рогатинського району та в будь-яких інших змаганнях з футболу, 

заборонених даним Регламентом:   
- дискваліфікація гравця до кінця сезону, 
- грошовий обов’язковий внесок – 200 грн. за кожного  дискваліфікованого гравця, 
- технічна поразка в матчах, участь в яких приймав дискваліфікований гравець; 
- мінус 10 (десять) очок в турнірній таблиці за кожного дискваліфікованого гравця. 
- за систематичні неодноразові ідентичні порушення (рецидивіст) – визначається на засіданні КДК чи 

Виконавчого комітету ФФРР. 
V. Стосовно арбітрів й асистентів арбітра: 

- дисциплінарні санкції щодо арбітрів та асистентів арбітра застосовуються згідно Дисциплінарниз правил 
Комітету арбітрів ФФРР. 
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Контрольно-дисциплінарний комітет ФФРР 
 

ДОДАТОК №4 
ФЕДЕРАЦІЯ  ФУТБОЛУ РОГАТИНСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 
Виконавчий комітет 

 
Постанова №10/1 
 
 
25 березня 2018 року                                                                                                             м. Рогатин 
 
Затвердження суми оплат арбітражу на сезон 2018 р. 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію члена Виконавчого комітету Олега Гиціва, ІІІ-та чергова Конференція - 
 
П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 
Інформацію члена Виконавчого комітету Олега Гиціва прийняти до відома. 

Встановити суму грошової винагороди   для арбітрів за обслуговування матчів на сезон 2018 р. у розмірі: 
250,00 грн. – арбітр у полі, по 150,00 грн. – кожен із арбітрів на лінії,  компенсацію втрат на догу в розмірі  70,00 грн. – на 
дорогу, а також оплата за призначення та пошук арбітрів  - 300,00 грн. за 1 ігровий день. 

 
Контроль за виконанням даної постанови покласти на Виконавчий комітет ФФРР. 
 
 
              Голова ФФРР                                                                В. Тищенко   
 
 
 
 

ДОДАТОК №5 
ФЕДЕРАЦІЯ  ФУТБОЛУ РОГАТИНСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 
Виконавчий комітет 

 
Постанова №10/1 
 
 
25 березня 2018 року                                                                                                           м. Рогатин 
 
Затвердження внеску команд на сезон 2018 р. 
 
Заслухавши інформацію Голови ФФРР Тищенка В. Л.,  
 
Виконавчий комітет  Постановляє: 
 
Інформацію Голови ФФРР Тищенка В. Л. взяти до відома. 

 
Затвердити  внесок команд на сезон 2018 р. з футболу в розмірі 5.400 грн. (П’ять тисяч чотириста гривень), які 

розподіляються наступним чином: на чемпіонат або першість району – 4.400 грн., на кубок району – 600,00  грн., 
членські внески – 400,00  грн.  
Зобов’язати команди оплатити внески до 29 квітня 2018 р. 
Контроль за виконанням даної постанови покласти на Виконавчий комітет ФФРР. 
 
 
 
Голова ФФРР                                                                В. Тищенко   
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ДОДАТОК  № 6 
Дисциплінарні правила 
Комітету арбітрів ФФРР 

 
Відповідальність арбітрів 

Комітет арбітрів ФФРР застосовує дисциплінарні санкції до арбітра та асистентів арбітра (далі – арбітр) аж до 
відсторонення від арбітражу змагань або відмови від його послуг.  

У контексті районних змагань з футболу до арбітрів можуть бути застосовані дисциплінарні санкції: 
- тимчасове відсторонення від арбітражу; 
- відсторонення від арбітражу на визначений термін. 

Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за такі порушення вимог Регламентів: 
- Несвоєчасне повідомлення  Комітету арбітрів  про неможливість виконання призначення на матч: 
- вперше – попередження; 
- повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч; 
- у разі подальшого порушення – відсторонення від арбітражу на визначений термін. 
- Неприбуття на календарний матч без поважних причин – відсторонення від арбітражу на визначений 

термін. 
- Несвоєчасне відправлення рапорту арбітра суб’єкту, визначеному Регламентом змагань або неохайне його 

оформлення: 
- вперше – попередження; 
- повторно – відсторонення від арбітражу  на 1 (один) матч. 

Відсторонення від арбітражу всіх матчів на визначений термін, за:  
- упереджений арбітраж  матчу; 
- фальсифікацію записів в рапорті арбітра про вилучення та попередження;  
- невнесення до Рапорту арбітра вилучень і попереджень, що мали місце до під час та після матчу; 
- приховування фактів неетичної, некоректної поведінки футболістів, офіційних осіб або глядачів щодо 

арбітрів або інших осіб. 
Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення морально-етичних норм: 

- Неетичне, некоректне ставлення до футболістів, офіційних осіб або глядачів – відсторонення від арбітражу 
матчів на визначений термін. 

 
Комітет арбітрів може тимчасово утриматися від призначення арбітра для проведення матчів на період з'ясування 
обставин щодо допущених арбітром порушень, а також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю арбітра. 
 
      Рішення Комітету арбітрів може бути оскаржене до Виконавчого комітету ФФРР, окрім питань, пов’язаних з 
трактуванням та застосуванням  Правил гри у футбол. 
 
Комітет арбітрів ФФРР 
 
 
 

РЕКВІЗИТИ ФФРР: 
 

Федерація футболу 
Рогатинського району 

77000, м. Рогатин 
вул. Галицька, 92 

тел. (03435) 2-19-00, тел./факс (03435) 2-12-80 
E-m: rogatyn.ff@gmail.com 

Р/р 2600901425287 
ЦФ ПАТ Кредобанк МФО 325365 

Код ЗКПО 25925466 
 
 

ДЛЯ НОТАТОК 
 
 
 


